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Catálogo de pesquisas

APró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gra-
duação acaba de lançar a 12ª edição

do Catálogo das Pesquisas 2001. O livro
reúne os estudos desenvolvidos por to-
das as faculdades. A obra está disponível
na secretaria da Pró-Reitoria, no 3º an-
dar do prédio 1, e pode ser consultada
nas unidades acadêmicas.

Exame de proficiência
em língua espanhola

Estão abertas as inscrições para o exa-
me de proficiência em língua espa-

nhola que será realizado no dia 20/5, às
11h30min. O público-alvo é formado por
mestrandos e doutorandos bolsistas. Lo-
cal: Instituto de Cultura Hispânica, pré-
dio 3. Informações: 3336-5377.

Entrada franca no Museu

No Dia Internacional dos Museus,
18/5, o Museu de Ciências e Tecno-

logia não cobrará entrada. A visitação
está aberta das 9h às 17h.

Semana da Solidariedade

Ainda há tempo para parti-
cipar da Semana da Soli-

dariedade promovida pelo
Projeto Solidariedade. A
Feira de Promoção da
Saúde, neste ano, oferece
serviços exclusivamente para
inscritos no Centro Social Ma-
rista, na Ilha Grande dos Marinheiros e nos
centros maristas Ir. Donato e Boa Mãe. O
atendimento vai até 16/5, das 11h às 19h,
no Centro de Eventos. O espetáculo Andan-
ças na PUCRS, com danças e músicas po-
pulares do Brasil, será apresentado dias 16
e 17/5, às 20h30min, também no Centro
de Eventos. Ingressos na loja Griffe PUCRS,
prédio 8. As unidades acadêmicas também
estão arrecadando doações e realizando
exposições, palestras e projetos. Informa-
ções: 3320-3500, ramal 4506.

ANOTE

Participe de ação comunitária

APUCRS e o Tribunal de Justiça do Estado realizarão o Projeto de Ação
Comunitária – Ronda da Cidadania no bairro Restinga dia 25/5. A
iniciativa, envolvendo a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e unida-

des da Universidade, foi programada com instituições levando em conta as
necessidades do bairro. Haverá oficinas, palestras, mutirão de limpeza, atendi-
mento jurídico e orientações de saúde, entre outras ações. Professores,
funcionários e alunos interessados em participar devem procurar a Coordena-
ção de Extensão e de Ação Comunitária nas unidades acadêmicas ou a
Comissão de Apoio às Ações Comunitárias da Prac, ramal 4701.

Entre em contato com a Redação pelos ramais 4338 e 4446, fax 3320-3603 ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br

Encontro reúne
trabalhos

em economia
gaúcha

O1º Encontro de Economia
Gaúcha, nos dias 16 e 17/5,
promove a discussão de 54

trabalhos sobre desigualdades regio-
nais, políticas públicas, distribuição de
renda e mercado de trabalho, entre
outros. Na sexta-feira, às 9h, o ex-
secretário estadual de Coordenação
e Planejamento Cláudio Accurso fala
sobre Estratégias de Desenvolvimen-
to para o Rio Grande do Sul. A pro-
moção é da Faculdade de Adminis-
tração, Contabilidade e Economia e
da Fundação de Economia e Estatís-
tica. Interessados devem acessar
www.fee.tche.br/eeg ou ligar para
3320-3688, ramal 21.

Programação aborda
questão indígena

OCentro de Pas-
toral e o Proje-
to Solidariedade

promovem, de 20 a 24/5, a
Semana dos Povos Indígenas,
com o tema Por uma terra
sem males. Entre os desta-
ques da programação está um
seminário em 21/5, a partir
das 9h, no auditório do prédio
50. Serão abordados um olhar
sociológico sobre a questão, a
dimensão missionária e a his-
tória de resistência. No mes-
mo dia, às 20h, haverá a apre-
sentação do espetáculo musical Missa
da Terra sem Males, com Martin Coplas
e grupo. Baseado nos escritos de dom
Pedro Casaldáliga, traz sons da nature-
za, canto das crianças Guarani, vozes e
instrumentos singulares. Local: Igreja
Cristo Mestre. Também ocorrem exposi-
ções e oficinas no prédio 8. A entrada é
franca em toda a programação. Informa-
ções: 3320-3500, ramal 4027.
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Interiorização da saúde

Profissionais e estudantes de Medici-
na e Enfermagem podem inscrever-

se até 19/5 no programa de Interioriza-
ção do Trabalho em Saúde do Ministério
da Saúde. Interessados devem acessar
www.saude.gov.br.

Pais de calouros

APrac promove cursos especiais para
os pais dos calouros no dia 18/5,

pela manhã. A programação inclui vivên-
cias musicoterápicas com contos de fa-
das, curso de internet, atendimentos in-
dividuais do Programa Vida com Quali-
dade, oficina de artes, danças de salão,
meditação oriental e miniaulas de idio-
mas. Inscrições na Prac: sala 109 do pré-
dio 1. Informações: 3320-3508.

Lançamento do
Plano Estratégico
e aniversário

Olançamento oficial do Plano Es-
tratégico da PUCRS foi transfe-
rido para 20/5. O evento será

realizado às 18h30min, no teatro do
prédio 40. A etapa prevê a execução
de ações e a implementação de estra-
tégias que buscam alcançar os objeti-
vos definidos para a Instituição no pe-
ríodo de 2001 a 2010. O jantar (por
adesão) alusivo ao aniversário do Rei-
tor Ir. Norberto Rauch ocorre na mes-
ma data, às 20h. O dia 20/5 marca os
213 anos de São Marcelino Champag-
nat, fundador da Congregação Marista.
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A equipe de basquete da PUCRS conquistou o Torneio Início 2002, pro-
movido pela Prefeitura de Porto Alegre e Federação Gaúcha de Bas-
quetebol. O time da Universidade venceu a final contra a Unisinos por
52 a 37. A disputa é preparatória para o Campeonato Metropolitano.

O novo site da PUCRS (www.pucrs.br) entrou no ar dia 10/5. A página
da Universidade traz notícias atualizadas diariamente, eventos, utili-
dades e informações. As ferramentas de busca tornam mais rápida a
navegação e a pesquisa por determinado assunto. O novo formato foi
criado pela equipe da Gerência de Web.

O professor de Direito e diretor do Centro de Estudos Internacionais
da Universidade de Winsconsin-Madison (EUA), David Trubek, visitou
a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Veio conhecer essa área
na Universidade e abrir um canal para possível intercâmbio entre as
duas instituições.

A professora da Faculdade de Informática Lúcia Giraffa participa até
18/5 do 15th  International Flairs Conference na Flórida (EUA) apre-
sentando artigo. Os docentes Jorge Audy, José Carlos Bins Filho e Luís
Lamb, da mesma unidade, estiveram, respectivamente, em conferên-
cias em Ciudad Real (Espanha), Durham (EUA) e Londres (Inglaterra)
nas quais também apresentaram estudos.

A Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia e a Pró-
Reitoria de Extensão Universitária trouxeram ex-alunos do curso de
Administração de Empresas para participar do Debate com Empreen-
dedores. Os convidados contaram aos colegas de curso sobre as traje-
tórias profissionais e as suas empresas.

O professor da Faculdade de Educação Augusto Deon foi reconduzido
ao Conselho  Estadual de Educação como conselheiro para atuar no
quadriênio 2002-2006, indicado pela Associação das Escolas Superio-
res de Formação de Profissionais do Ensino do Rio Grande do Sul.

VIVA BEM

Quando os poros da pele ficam obstruídos
surge a acne. A do tipo grave pode provocar
cicatrizes irreversíveis na pele. Embora seja

uma doença que aparece habitualmente na puberda-
de, as espinhas podem manifestar-se em adultos na
faixa dos 20 aos 40 anos. Em alguns casos, de
forma branda e superficial e, em outros, de manei-
ra severa e profunda, conforme o sistema genético-
hormonal e até mesmo o estilo de vida.

Acne

FIQUE POR DENTRO
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Início do I Curso Integrado de Fisiologia Humana e Se-
miologia Pediátrica.  Promoção: Fac. de Enfermagem, Fisio-
terapia e Nutrição. Inscrições até 15/5.
Palestra O Sindicato de Relações Públicas falando aber-
tamente – Caminhos e perspectivas profissionais, com
o presidente do sindicato Armando Macedônia. Promoção: alu-
nos de RP. Às 19h30min, auditório do prédio 7. Entrada franca.
1ª Semana Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo. Local: prédio 9. Informações no centro acadêmi-
co do curso, térreo do prédio 9.
15ª Jornada Odontológica dos Formandos. Inscrições: no
local, Centro de Eventos. Informações: 3320-3562 e
www.xvjofpucrs.cjb.net.
Entrega de documentos dos pré-classificados no Credpuc,
térreo do prédio 11. Informações: 3320-3508.
Exposição de quadros da artista plástica Laura Castilhos no
Espaço Cultural, prédio 16.
Curso de extensão Primeiros Socorros em Trau-
ma. Promoção: Fac. de Enfermagem, Fisioterapia e
Nutrição. Inscrições até 16/5.
Chá com Ciência sobre Drosophila melanogaster
como modelo em estudos genéticos do enve-
lhecimento, com o prof. Gilson Luís da Cunha. Às
17h35min, sala 141, prédio 12C. Promoção: Ceab.
Entrada franca.
Palestra Atividade física na 3ª idade: mexa-se,
com a profª Andréia Castiglia. Promoção: Programa
Geron. Para pessoas acima de 50 anos. Às 15h, sala
401 do prédio 40. Entrada franca.
Último dia de inscrição para o curso de especializa-
ção em Educação Especial. Promoção: PUCRS
Virtual. Início 17/5. Matrículas e informações:
3320-3651 e www.ead.pucrs.br.
Palestra A dignidade humana como limite da in-
tervenção médico-terapêutica em pacientes
irreversíveis, com a profª Lívia Pithan. Promoção:
Sociedade Rio-Grandense de Bioética. Às 20h30min,
auditório C, 2º andar do HSL. Entrada franca.
3ª Jornada de Direito Comparado no Mercosul.
Promoção: Fac. de Direito do Campus II e outras
instituições. Inscrições: fadir@pucrs.campus2.br.
Informações: (55) 413-1515.
Mesa-redonda sobre Aspectos do Direito Público
Espanhol e do Direito Comunitário Europeu: Uma
Visão Acadêmica. Às 19h30min, auditório do prédio
50. Promoção: Dep. de Direito Público. Entrada franca.
Show de lançamento do CD da banda Sublimantes, forma-
da por alunos da Psicologia. Às 21h30min, Amrigs. Ingressos à
venda na Livraria Porto (Iguatemi).
Curso de extensão Mito, Eros e Filosofia em Platão – Um
Estudo do Banquete, com o prof. Donaldo Schüler. Promo-
ção: PPG em Filosofia. Inscrições até 17/5.
Seminário Contábil sobre ICMS – Prática fiscal, com o con-
sultor jurídico Vicente Brasil Júnior. Promoção: Dep. de Conta-
bilidade. Às 9h, auditório do prédio 50. Entrada franca.
Início dos cursos Culinária Japonesa e Bonsai. Promoção:
Instituto de Cultura Japonesa. Informações: 3320-3583.
Reunião Científica do IPB sobre Uso dos genes das HSP70
micobacteriana e murina como adjuvante em vacina-
ção gênica para hepatite B, com Luiz Carlos Rodrigues Jú-
nior. Às 11h45min, no IPB, 2º andar do HSL. Entrada franca.
Seminário Economia às 5 ½ sobre Abertura comercial e
crescimento econômico dos estados brasileiros – 1991-
1999, com o prof. Nali de Souza. Às 17h30min, auditório do
9º andar do prédio 50. Entrada franca.
Início do curso de extensão Comportamento dos Sistemas
e Componentes em Curto Circuito. Promoção: Fac. de En-
genharia. Inscrições até 20/5.
3º Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental.
Paralelamente ocorre Colóquio Franco-Brasileiro sobre Resí-
duos Industriais e Urbanos – Efluentes Líquidos – Ar, dias 22 e
23. Inscrições e informações: 3226-3111, officemarketing@
officemarketing.com.br e www.abes-rs.gov.br.
Palestra Cantar é viver, com a profª Rosa Maria Caldas. Pro-
moção: Programa Vida com Qualidade. Às 11h30min, sala 301
do prédio 1. Entrada franca.
O ciclo de atividades físicas Corpo Movimento foi transferido
para esta data. Promoção: Programa Geron. Público-alvo:
pessoas a partir de 50 anos.
Pensando em Contabilidade sobre Sistema financeiro na-
cional, com o prof. Leonel Cerutti. Promoção: Dep. de Conta-
bilidade. Às 18h15min, auditório do prédio 50. Entrada franca.
Palestra Universidade: um somatório de atitudes e valo-
res, com o prof. Antônio Carlos da Matta. Promoção: Diretório
Acadêmico Manuel Bandeira. Às 19h30min, auditório do prédio
9. Entrada franca.
Último dia de inscrição para o curso Identificação de neces-
sidades e elaboração de programas de treinamento, na
sala 210 do prédio 11. Promoção: Centro Psicotécnico. Início:
23/5. Informações: 3320-3563.
9º Seminário de Inspeção Sanitária de Produtos de Ori-
gem Animal. Promoção: Fac. de Zootecnia, Veterinária e
Agronomia. Inscrições: Salão de Atos do Campus II, em Uru-
guaiana. Informações: (55) 413-1515.

    Informações e inscrições na Pró-Reitoria
de Extensão Universitária: sala 201, prédio 40, fone 3320-3506,

fax 3320-3543 e proex@pucrs.br.
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Fonte: Proad/GRH/Sesmt

• Procure um dermatologista para detectar o tipo de acne e o tratamento mais indicado.
• Evite o uso de cosméticos oleosos ou que aumentem a oleosidade da pele. Prefira
cosméticos à base de água.
• Mantenha uma alimentação saudável e equilibrada à base de frutas, legumes, verduras
e carnes brancas, evitando comida gordurosa e industrializada.
• Nunca esprema uma espinha, pois isso agrava a infecção.
• Beba cerca de dois litros de água por dia para hidratar a pele.
• Evite sol em excesso.
• Pratique exercícios para aumentar a oxigenação dos tecidos da pele.
• Use filtro solar, na forma de gel ou spray e com fator de proteção solar acima de 15,
todos os dias.

O QUE FAZER

Borbulhas, pontos brancos, pon-
tos pretos, furúnculos, pústulas,
quistos e nódulos.

SINTOMAS

Hereditariedade, mudanças hormonais, alimen-
tação, estresse, poluição e alguns tipos de cos-
méticos e medicamentos.

CAUSAS

*


